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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 سرآغاز

به جهانيان عرضه  صلّى اللّه عليه وآلهترين دين االهى با بعثت خامت االنبياء، حضرت حممد مصطفى  . آخرين و كامل . .
 رسانان االهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت. شد و آئني و رسالت پيام

و  صلّى اللّه عليه وآلهسه سال زمحات طاقت فرساى رسول خدا  و در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست دين اسالم
 مجعى از ياران باوفايش، متامى جزيرة العرب را فرا گرفت.

احلجه، در غدير خم و به صورت علىن، از جانب خداى منان به خنستني رادمرد  ادامه اين راه االهى در هجدهم ذى
 سپرده شد.عليه السالم يعىن امري مؤمنان على  صلّى اللّه عليه وآلهسالم پس از پيامرب خدا عامل ا

، نعمت االهى متام و دين اسالم تكميل و سپس به عليه السالمدر اين روز، با اعالن واليت و جانشيىن حضرت على 
ان و مشركان از نابودى دين اسالم عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد. اين چنني شد كه كفرورز

 مأيوس گشتند.

ـ مسري هدايت و راهربى  هاىي از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامرب 
ا در حتير و منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان ر صلّى اللّه عليه وآلهرا پس از رحلت پيامرب خدا 

سردرگمى قرار دادند. آنان از مهان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى 
ـ پشت ابرهاى سياه شك  تاب بود كه مهچون آفتاب جهان هاى شيطاىن، حقايق اسالم را ـ شبهات و تدليس و تلبيس

 و ترديد قرار دادند.

، توسط امري صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامرب خدا  مهه توطئهبديهى است كه على رغم 
و مجعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ جارى شده و در  عليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالممؤمنان على 

ها و پندارهاى واهى شياطني و  ها، شبهه ن حقايق، دودىلاى از زمان، به نوعى جلوه منوده است. آنان با بيا هر برهه
 اند. دمشنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى مهگان آشكار ساخته

در اين راستا، نام سپيده باوراىن مهچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصري، عالّمه حلّى، قاضى 
چرا كه اينان در مسري  ؛درخشد ، اميىن و... مهچون ستارگاىن پرفروز مىالدين حامد حسني، سيد شرف نوراللّه، مري

گوىي شبهات  ، با زبان و قلم، به بررسى و پاسخعليهم السالمدفاع از حقايق اسالمى و تبيني واقعيات مكتب اهل بيت 
 . اند... پرداخته
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اىن رسا به تبيني حقايق تابناك دين مبني و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمنداىن كه با قلمى شيوا و بي
پرداخته است، پژوهشگر واالمقام حضرت آيت  عليه السالماسالم و دفاع عاملانه از حرمي امامت و واليت امري مؤمنان على 

 باشد. اللّه سيد على حسيىن ميالىن، مى

قّق نستوه را در دستور كار خود قرار سنگ آن حم ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسالمى
ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و تشنگان حقايق اسالمى قرار  داده و با حتقيق، ترمجه و نشر آثار معظّم له، آن

 دهد.

نا كتاىب كه در پيش رو داريد، ترمجه يكى از آثار معظّم له است كه اينك "فارسى زبانان" را با حقايق اسالمى آش
 سازد. مى

عجل اللّه تعاىل فرجه اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه األعظم، حضرت وىلّ عصر، امام زمان 

 قرار گريد. الشريف
 

 مركز حقايق اسالمى
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
 ني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد وآلهاحلمد للّه رب العامل

 الطيبني الطّاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين.
 

هاى دعوا به اعتقادات مورد  گو پريامون مسائل اختالىف، اين است كه هر كدام از طرف و از اصول مسلّمِ گفت
و يا حبث و مناظره بر پايه قواعد و چارچوىب مشخص، استوار گردد كه دو طرف يا قبول طرف مقابل، استدالل منايند 

 ها آن را بپذيرند. مهه طرف

هاى اسالمى به كار بسته و در مهه مسائل اختالىف  علماى اماميه در طول تاريخ، مهني روش را در برابر ديگر فرقه
 كنند. ، از مهني روش استفاده كرده و مىـ چه فقهى و چه كالمى ـ به ويژه در موضوع امامت و خالفت

به  ؛هاى شيعه، سرشار از روايات اهل سنت است شود كه كتاب در خصوص حديث غدير نيز مالحظه مى
با مهان سندها و طُرق مذكور در  هاى معترب اهل سنت را ـ ترين كتاب اى كه عاملان شيعه، احاديث وارده در مهم گونه

ند و براى اثبات داللت اين احاديث بر اعتقادات خود، به سخن نام آورترين علماى آنان، كن ـ نقل مى ها اين كتاب
هاى زبان شناسان اهل سنت، استدالل  تا جاىي كه براى تعيني معناى برخى واژها نيز، به ديدگاه ؛منايند استناد مى

 كنند. مى

ساده دالن را در دام شبهه گرفتار كند و يا در عني حال، استفاده از اين روش كارآمد و وزين، ممكن است برخى 
 رمحه اللّهمشارى از متعصبان را به ناديده گرفنت حقيقت، سوق دهد. براى مثال ابن روزان در پاسخ به عالّمه حلّى 

 نويسد: مى

و چرا كه شيعيان از هرگونه كتاب، روايات  ؛پردازد شگفت آن كه اين مرد، تنها به نقل روايات اهل سنت مى
هاى اهل سنت  علماى جمتهد و ناقل حديث، حمروم هستند. بنابراين، وى در اثبات ادعاهاى خود، به شدت به كتاب

 ١نيازمند است.

است كه به اختصار به بررسى حديث غدير در  عليهم السالمحديث غدير به روايت اهل بيت نوشتار پيش رو 
 روزان گوشزد منايد كه: هاى علماى جمتهد اماميه پرداخته است تا اين نكته را به ابن سندهاى شيعى و كتاب

                                                           
 .٥٨/  ١: دالئل الصدق.   ١
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هاى اهل سنت نيازى  شيعيان داراى كتاب، روايات و عاملان جمتهد هستند و در اثبات ادعاهاى خود به كتاب
 ندارند.

 چنني اهل سنت بدانند كه: هم

نان است تا جاىي كه شيعه و سنى در نقل برخى روايات آن، اشتراك . حديث غدير، مورد اتفاق نظر مهه مسلما ۱
 اند. نظر دارند و با سند و منت يكسان، آن را ذكر كرده

ها، حديث غدير را مورد توجه قرار داده و براى گسترش و تبليغ  و عاملان پريوان آن عليهم السالم. ائمه اهل بيت  ۲
 ند.ا آن، ايت تالش خود را به كار بسته

سنت، از آن غافل مانده يا بدان توجهى  هاىي است كه راويان اهل ها و فايده . اين نوشتار داراى نكته ۳
 اند. نكرده

آورمي و نكاتى  ما در اين نوشتار با استفاده از منابع دست اول شيعه، منت احاديثى را حتت يك سرى عناوين، مى
 سازمي. چند را خاطرنشان مى

 يالىنسيد على حسيىن م
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 آيات غدير

 آورمي. ها را مى در روز غدير، چند آيه از جانب خداوند متعال نازل شد كه با استناد به روايات، آن

 آيه يكم

 ١؛)بلَّغت رِسالَته واللّه يعصمك من الناسِ يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما(

اى پيامرب! آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است، به طور كامل (به مردم) برسان و اگر اجنام ندهى 
 كند. اى و خدا تو را از (خطرهاى) مردم حفظ مى رسالت او را اجنام نداده

نيز بر نزول  عليهم السالمدر روز غدير اين آيه نازل شد. روايات اهل بيت  صلى اللّه عليه وآلهز سخنراىن پيامرب خدا پيش ا
 گذارند. اين آيه در روز غدير صحه مى

اين گونه  عليه السالمهجرى به سند خود از امام حممد باقر  ۳۲۸درگذشته سال  رمحه اللّهشيخ حممد بن يعقوب كليىن 
 كند: ل مىنق

 را اعالم كند و اين آيه را بر او نازل كرد: عليه السالمخداوند، به پيامرب خود دستور داد كه واليت على 

 ٢؛)إِنما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم راكعونَ(

دارند  مهان كساىن كه مناز را برپا مى ؛اند وىلّ و صاحب اختيار مشا تنها خدا، پيامرب او و كساىن هستند كه اميان آورده
 دهند. و در حال ركوع، زكات مى

در اين آيه، واليت اوىل األمر واجب شد، اما مردم از كنه اين واليت، آگاه نبودند. از اين رو خداوند به حضرت 
واليت را نيز براى مردم تفسري منايد.صلى اللّه عليه وآله د حمم ،فرمان داد تا به سان مناز، زكات، روزه و حج 

به تنگ آمد و ترسيد كه مردم از دين خود، مرتد صلى اللّه عليه وآله هنگامى كه اين دستور، ابالغ شد، سينه رسول خدا 
 دل منود. دگار متعال، دردرو با پرور شده و او را تكذيب منايند. از اين

 در اين هنگام، خداوند متعال به آن حضرت اين گونه وحى فرمود:

)عي اللّهو هرِسالَت تلَّغلْ فَما بفْعت إِنْ لَمو كبر نم كزِلَ إِلَيلِّغْ ما أُنولُ بسا الرهاسِيا أَيالن نم كم؛)ص 

                                                           
 .٦٧.  سوره مائده: آيه  ١
 .٥٥يه .  سوره مائده: آ ٢
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پروردگارت بر تو نازل شده است، به طور كامل (به مردم) برسان و اگر اجنام ندهى اى پيامرب! آن چه از جانب 
 كند. اى و خدا تو را از (خطرهاى) مردم حفظ مى رسالت او را اجنام نداده

عليه از دستور خداى تعاىل اطاعت منود و در روز غدير خم، واليت على  صلى اللّه عليه وآلهبه مهني جهت، رسول خدا 

 ١. را اعالم فرمود. ايشان نداى مناز مجاعت، سر داد و از مردم خواست تا شاهدان، غايبان را آگاه سازند... السالم

حامت، ابن مردويه، ثعلىب، ابونعيم اصفهاىن، واحدى،  چون ابن اىب حافظان بزرگ و عاملان مشهور اهل سنت نيز هم
الدين سيوطى و... نزول اين آيه را در روز غدير نقل  رازى، نيشابورى، عيىن، جالل عساكر، فخر حسكاىن، ابن

 ٢اند. كرده

 آيه دوم

 عليه السالمدر روز غدير پايان يافت و حاضران با امري مؤمنان على  صلى اللّه عليه وآلههنگامى كه سخنراىن پيامرب خدا 
 بيعت كردند، اين آيه نازل شد:

 ٣؛)م ديناالْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعميت ورضيت لَكُم اِْإلسال(

 امروز دين مشا را به حد كمال رساندم و بر مشا نعمتم را متام كردم و ترين آيني را كه اسالم است براى مشا برگزيدم.

كه به  را عليه السالم، حديث سخنراىن امري مؤمنان على عليه السالمبه سند خود از امام حممد باقر  رمحه اللّهشيخ كليىن 
 فرمايد: در اين سخنراىن مفصل مى عليه السالمكند. امري مؤمنان على  معروف است، نقل مى» وسيله«خطبه 

به سوى غدير خم رفت و مسلمانان به دستور ايشان، چيزى شبيه به منرب را  صلى اللّه عليه وآلهآن گاه پيامرب خدا 
آن منرب رفت و بازوى مرا گرفت تا جاىي كه سفيدى زير بغلش بر فراز  صلى اللّه عليه وآله آماده كردند. پيامرب

 آن گاه با صداى بلند فرمودند: ؛منايان شد

 ؛من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه

 هر كه من موالى او هستم على موالى اوست، خدايا! دوستداران او را دوست و دمشنانش را دمشن بدار.

دوسىت با من، دوسىت با خدا و دمشىن با من، دمشىن با خداست و در اين هنگام، خداوند اين آيه را  بنابراين،
 نازل كرد:

 ؛)الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعميت ورضيت لَكُم اِْإلسالم دينا(
 تم را متام كردم و ترين آيني را كه اسالم است براى مشا برگزيدم.امروز دين مشا را به حد كمال رساندم و بر مشا نعم

 ٤از اين رو، واليت من، موجب تكميل دين و خشنودى پروردگار بزرگ شد.

                                                           
 .٤، حديث ٢٨٩/  ١: الكاىف.   ١
 ١٢٩/  ٦: تفسري نيسابورى، ٤٩/  ١٢: التفسري الكبري،  ٨٦/  ٢: ترمجة أمرياملؤمنني من تاريخ مدينة دمشق، ١١٥: أسباب الرتول، ٢٩٨/  ٢: الدر املنثور.   ٢

 . ...٢٠٦ / ١٨: عمدة القارى، ١٣٠ـ 
 .٣.  سوره مائده: آيه  ٣
 .٢٧/  ٨: الكاىف.   ٤
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مغازىل،  مردويه، ابونعيم اصفهاىن، ابن شايان ذكر است كه برخى از عاملان و حافظان بزرگ اهل سنت مهانند ابن
 ١اند. ق مكى، ابوحامد صاحلاىن، محويىن و... نيز نزول اين آيه در روز غدير را نقل كردهموفّ

 آيه سوم

ره شخصى به نام نعمان بيعت كردند و اين بيعت پايان يافت دربا عليه السالمهنگامى كه مردم با امري مؤمنان على 
 فهرى اين آيه نازل شد:

 ٢؛)* للْكافرين لَيس لَه دافع سأَلَ سائلٌ بِعذاب واقع(

 اى ندارد. عذاىب كه بر كافران است و هيچ دفع كننده ؛اى، عذاب حتمى درخواست كرد پرسنده

 كند: به سند خود چنني نقل مى رمحه اللّهشيخ فرات بن ابراهيم كوىف 

 ) درباره چه كسى نازل شده است؟سأَلَ سائلٌبن عيينه پرسيدم: آيه ( گويد: از سفيان بن حممد خارىف مى حسني

سفيان پاسخ داد: پسر برادرم! از چيزى پرسيدى كه پيش از تو هيچ كس آن را از من نپرسيده بود. من مهني سؤال 
 پرسيدم. يه السالمعلرا از امام جعفر صادق 

 آن حضرت از جدش از پدرش از ابن عباس چنني نقل كرد:

برخاست و به ايراد يك سخنراىن كوتاه پرداخت و آن گاه امري مؤمنان  صلى اللّه عليه وآلهدر روز غدير، پيامرب خدا 
برد تا جاىي كه سفيدى زير بغل هر خواند، بازويش را گرفت و آن گاه دستش را باال  را فراعليهما السالم طالب  بن اىب على

 دو منايان شد.

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهدر اين هنگام پيامرب 

 أمل اُبلّغكم الرسالة؟ أمل أنصح لكم؟

 آيا رسالتم را به مشا ابالغ نكردم؟ آيا مشا را ناصح و خريخواه نبودم؟

 گفتند: آرى، مهني طور است.

 فرمود:

 ؛، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذلهمن كنت مواله فهذا علي مواله

 هر كه من موالى او هستم اين على، موالى اوست. خدايا! دوستداران او را دوست و دمشنانش را دمشن بدار.

 خداوندا! هر كه او را يارى كند، او را يارى منا و هر كه او را تنها گذارد، تنهايش گذار.

ها افتاد و به نعمان فهرى رسيد. نعمان، شترش را پاالن كرد و بر آن سوار  بر سر زبان صلى اللّه عليه وآلهمرب سخن پيا
 آمد و سالم كرد. صلى اللّه عليه وآله شد... آن گاه به نزد پيامرب

                                                           
 . ...٧٤/  ١: فرائد السمطني،  ٨٠، خوارزمى: املناقب، ١٨، ابن مغازىل: املناقب.   ١
 .٢و  ١.  سوره معارج: آيات  ٢
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 نيز پاسخ سالم او را داد. صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

بگوييم، ما اجابت كردمي، آن گاه از ما خواسىت به » ال إله إالّ اللّه«ه نعمان گفت: اى حممد! ما را دعوت كردى ك
نبوت تو اميان بياورمي و ما نيز با وجود برخى ترديدها، اميان آوردمي. آن گاه ما را به مناز دعوت منودى و ما به دعوت تو 

بعد از آن، ما را به حج دعوت منودى و آن  ؛خواندى و اين كار را اجنام دادمي دارى فرا لبيك گفتيم. سپس ما را به روزه
خواسىت، اجنام دادمي، آن گاه گفىت: هر كدام از مشا كه دويست درهم كسب كند، بايد مهه ساله، مخس  گونه كه تو مى

 آن را صدقه بدهد، ما نيز اين فرمان تو را اجرا كردمي.

هر كه من موالى او هستم اين على «گوىي:  ى و مىا اى و او را مهتر ما قرار داده اكنون پسر عمويت را برگزيده
كه على را يارى كند، ياريش كن  موالى اوست، خدايا! دوستداران او را دوست و دمشنانش را دمشن بدار، خداوندا! هر

 آيا اين سخنان از جانب توست يا از جانب خدا؟». و هر كه او را تنها گذارد، تنهايش گذار

 سه بار فرمود: يه وآلهصلى اللّه علپيامرب خدا 

 ؛بل عن اللّه

 قطعاً از جانب خداوند است.

هاى حممد، حق است،  در اين هنگام نعمان فهرى به حالت خشم، برخاست و گفت: خداوندا! اگر اين گفته
سخنان و اگر اين  ؛هاى بعدى ما باشد اى براى نسل باراىن از سنگ آمساىن بر ما ببار تا بالىي براى نسل كنوىن و آيه

 حممد دروغ است، باليت را بر او نازل كن!

آن گاه به شترش يب زد و زانوبند آن را باز كرد. سپس بر آن سوار شد و رفت. هنگامى كه از آن دشت ناور 
اى كه پس از اصابت به سر نعمان، سنگ  به گونه ؛فرستاد رفت. خداى تعاىل از آمسان سنگى را بر سرش فرو بريون مى
 ش بريون زد و او را به هالكت رساند.از پشت

 ها را درباره نعمان فهرى نازل كرد: در اين هنگام، خداى تعاىل اين آيه

 ١؛)* من اللّه ذي الْمعارِجِ * للْكافرين لَيس لَه دافع سأَلَ سائلٌ بِعذاب واقع(

اى ندارد. اين عذاب از خداى  عذاىب كه بر كافران است و هيچ دفع كننده ؛ست كرداى، عذاب حتمى درخوا پرسنده
 ٢صاحب معارج است.

جوزى، زرندى،  سنت مهانند ثعلىب، سبط ابن نزول اين آيه شريفه را نيز برخى از عاملان و حمدثان بزرگ اهل
 ٣اند. درباره نعمان فهرى نقل كردهصباغ، مناوى، حلىب و...  مسهودى، ابن

 ٤شده است.بن عيينه نيز نقل  گفتىن است كه اين حديث با مهني منت، در تفسري ثعلىب و به سند خود او از سفيان

                                                           
 .٣ـ  ١هاى  .  سوره معارج: آيه ١
 .١٧٥/  ٣٧: حبار األنوار.   ٢
 . ...٧٨: نور االبصار، ٣٣٧/  ٣: السرية احللبيه، ٢٨١/  ٦: فيض القدير، ٤٢: الفصول املهمه، ٩٣: نظم درر السمطني، ٣٠: تذكرة اخلواص.   ٣
 .١٧٦/  ٣٧: حبار األنوار.   ٤
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 آيه چهارم

كند  نقل مى عليه السالمـ به سند خود از امام جعفر صادق  از بزرگان قرن سوم ـ رمحه اللّهشيخ على بن ابراهيم قمى 
 كه آن حضرت فرمود:

 ها نازل شد: اين آيه عليه السالمدر روز غدير و در شأن امري مؤمنان على 

) هإِنوالْعالَمني بزيلُ رنلَت اَْألمني وحالر لَ بِهزن * رينذنالْم نكُونَ متل لى قَلْبِك١؛)* ع 

بر قلب تو، تا از بيم  ؛و به يقني اين (قرآن) از جانب پروردگار جهانيان نازل شده است. روح األمني آن را نازل كرده
 ٢هندگان باشى.د

                                                           
 .١٩٤ـ  ١٩٢هاى  .  سوره شعراء: آيه ١
در كتاب  تفسري القمىـ نيز اين حديث را به نقل از  هجرى ١٠٩١متوفّاى سال  ، شيخ حممد حمسن فيض كاشاىن ـ١٢٤/  ٢: تفسري القمى.   ٢

 آورده است. ٥٠/  ٤: الصاىف ىف تفسري القرآن
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 عليه السالمحضرت على غدير و واليت 

 كند: بن حممد اين گونه نقل مى ـ از سندى از بزرگان قرن سوم ابوالعباس عبداللّه بن جعفر محريى ـ

 فرمود: عليه السالمگويد: امام صادق  صفوان مجال مى

ن زير درختان موجود به جارو كرد صلى اللّه عليه وآله خدا نازل شد رسول عليه السالمهنگامى كه اين آيه در واليت على 
در آن منطقه اشاره كرد و اصحاب نيز خس و خاشاك زير درختان را جارو كردند و سايباىن را براى آن حضرت برپا 

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهمنودند. آن گاه نداى مناز مجاعت سر داده شد و پس از آن، رسول خدا 

  بكم من أنفسكم؟أيها الناس! من كنت مواله فعلي مواله، ألست أوىل

 اى مردم! هر كس من موالى او هستم، على موالى اوست، آيا من از مشا به خودتان سزاوارتر نيستم؟

 گفتند: بله.

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 ؛من كنت مواله فعلي مواله. رب! وال من وااله، وعاد من عاداه

 ارا! دوستداران او را دوست و دمشنانش را دمشن بدار.هر كس من موالى او هستم على موالى اوست. پروردگ

بيعت كنند و مردم نيز با آن حضرت بيعت عليه السالم دستور داد مردم با حضرت على  صلى اللّه عليه وآلهآن گاه پيامرب 
 ١. گفت... منودند و هيچ كدام سخىن منى آمدند و با آن حضرت بيعت مى كردند تا جاىي كه مهه مى

 عليه السالمابونضر حممد بن مسعود عياشى مسرقندى، از بزرگان قرن سوم نيز اين حديث را از صفوان از امام صادق 
 ٢نقل كرده است.

 نزول در جحفه

 فرمود: عليه السالمگويد: امام حممد باقر  كند: سدير مى از حنان بن سدير، از پدرش اين گونه نقل مى رمحه اللّهشى عيا

صلى اللّه عليه بر پيامرب خدا  عليهما السالمطالب  بن اىب هنگامى كه جربئيل در حجة الوداع براى اعالن امر (واليت) على

 فرود آمد، اين آيه نازل شد: وآله

)...كبر نم كزِلَ إِلَيلِّغْ ما أُنولُ بسا الره١؛)يا أَي 

                                                           
 .١١٨/  ٣٧: حبار األنوارو به نقل از آن  ٢٧: اإلسنادقرب .   ١
 .١٣٨/  ٣٧: حبار األنوارو به نقل از آن  ٣٢٩/  ١: تفسري العياشى.   ٢
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 . اى پيامرب! آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است، به طور كامل (به مردم) برسان...

را  عليه السالمن روز از ترس مردم، دست على سه روز صرب كرد تا اين كه به جحفه رسيد و تا آ صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 فرود آمد، نداى مناز مجاعت سر داد.» مهيعه«باال نربده بود، اما هنگامى كه در روز غدير در يكى از اماكن جحفه به نام 

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهمردم مجع شدند. پيامرب 

 ؛من أوىل بكم من أنفسكم

 رتر است؟چه كسى از مشا به خودتان سزاوا

 مردم با صداى بلند گفتند: خدا و رسولش.

 دوباره مهني مجله را تكرار كرد. صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 مردم گفتند: خدا و رسولش.

 براى بار سوم مهني مجله را تكرار كرد. صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 مردم گفتند: خدا و رسولش.

 را گرفت و فرمود: عليه السالمت حضرت على دس صلى اللّه عليه وآلهآن گاه پيامرب 

فإنه  ؛من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله

 ٢؛مني وأنا منه. وهو مني مبرتلة هارون من موسى إالّ أنه ال نيب بعدي

هر كه من موالى او هستم، على موالى اوست، خدايا! دوستداران او را دوست و دمشنانش را دمشن دار. هر كه او را 
زيرا او از من است و من از او و او براى من مهانند  ؛يارى كند ياريش كن و هر كه او را تنها گذارد، تنهايش گذار

 ه بعد از من هيچ پيامربى خنواهد بود.هارون براى موسى است مگر اين ك

 عليه السالمشگفتا از مصائب على 

سر سخن را باز  عليه السالمگويد: امام صادق  كند. وى مى حديث ديگرى را از عمر بن يزيد نقل مى رمحه اللّهعياشى 
 كرد و فرمود:

د داشت، اما نتوانست حق خود را هزار شاه كه ده عليهما السالمطالب  اى اباحفص! شگفتا از مصائب على بن اىب
 بگريد و حال آن كه دو شاهد براى گرفنت حق، كاىف است.

هزار نفر با او مهراه شدند. آن حضرت در حاىل از  براى حج از مدينه بريون رفت و پنج صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 هزار نفر از مردم مكه در مشايعت وى بودند. مكّه بازگشت كه پنج

                                                                                                                                                                                     
 .٦٧.  سوره مائده: آيه  ١
 .١٤٠/  ٣٧: نوارحبار األو به نقل از آن:  ٣٣٢/  ١: تفسري العياشى.   ٢
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نازل شد. آيه  عليه السالمبه منطقه جحفه رسيد، جربئيل براى اعالم واليت على  صلى اللّه عليه وآلهمى كه پيامرب هنگا
به جهت شناخت مردم، از بيان آن خوددارى  صلى اللّه عليه وآله خدا در منا نيز نازل شده بود، اما رسول عليه السالمواليت على 

 د:كرد. در اين هنگام جربئيل عرض كر

)عي اللّهو هرِسالَت تلَّغلْ فَما بفْعت إِنْ لَمو كبر نم كزِلَ إِلَيلِّغْ ما أُنولُ بسا الرهاسِيا أَيالن نم كم١؛)ص 

سان و اگر اجنام ندهى اى پيامرب! آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است، به طور كامل (به مردم) بر
 كند. اى و خدا تو را از (خطرهاى) مردم حفظ مى رسالت او را اجنام نداده

 يعىن تو را از آن چه در منا خوش نداشىت، نگاه خواهد داشت.

 ٢. ها را جارو كردند... دستور داد مردم توقف كنند و مردم خس و خاشاك صلى اللّه عليه وآلهبنابراين رسول خدا 

 كند: مى سومني روايت در زمينه غدير را اين گونه نقل رمحه اللّهعياشى 

گفت. در اين هنگام  بودم. ايشان براى مردم حديث مى عليه السالمگويد: در خدمت امام حممد باقر  زياد بن منذر مى
آمد  عليه السالمـ به حضور امام  كرد كه از قول حسن بصرى حديث نقل مى م عثمان اعشى ـمردى از مردم بصره به نا

يا أَيها كند كه طبق آن، آيه ( و گفت: اى فرزند رسول خدا! فدايت شوم، حسن بصرى حديثى را براى ما روايت مى

فْعت إِنْ لَمو كبر نم كزِلَ إِلَيلِّغْ ما أُنولُ بساسِالرالن نم كمصعي اللّهو هرِسالَت تلَّغدر مورد يكى از اصحاب نازل شده  ٣)لْ فَما ب
 كند. است، اما نام آن صحاىب را براى ما نقل منى

 دارد. امان مىترسى؟ نگران نباش كه خداوند تو را از شر آنان در  تفسري آيه مذكور اين است كه آيا از مردم مى

يعىن منازش را  ؛فرمود: حسن بصرى را چه شده است؟! خداوند دينش را ادا نكند ( عليه السالمامام حممد باقر 
نازل شد...  صلى اللّه عليه وآلهكرد. جربئيل بر رسول خدا  خواست، نام آن صحاىب را نقل مى نپذيرد!) آگاه باش كه اگر مى

 و گفت:

 يأمرك أن تدلّ اُمتك من وليهم، على مثل ما دللتهم عليه يف صالم وزكام وصيامهم إنّ اللّه تبارك وتعاىل

 ؛وحجهم

مهان گونه كه مناز، زكات، روزه و حج را  ؛ها معرىف كىن دهد كه وىل اُمت را به آن خداى متعال به تو فرمان مى
 براى آنان تبيني منودى.

 اند. پروردگارا! امت من هنوز از بند جاهليت رهاىي نيافتهفرمود:  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 در اين هنگام خداوند اين آيه را نازل فرمود:

)عي اللّهو هرِسالَت تلَّغلْ فَما بفْعت إِنْ لَمو كبر نم كزِلَ إِلَيلِّغْ ما أُنولُ بسا الرهاسِيا أَيالن نم كم٤؛)ص 

                                                           
 .٦٧.  سوره مائده: آيه  ١
 .١٤٠/  ٣٧: حبار األنوارو به نقل از آن  ٣٢٢/  ١: ري العياشىتفس.   ٢
 .٦٧.  سوره مائده: آيه  ٣
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اى پيامرب! آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است، به طور كامل (به مردم) برسان و اگر اجنام ندهى 
 كند. اى و خدا تو را از (خطرهاى) مردم حفظ مى رسالت او را اجنام نداده

 را گرفت، آن را باال برد و فرمود: عليهما السالم طالب برخاست و دست على بن اىب صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 ١؛من كنت مواله فعلي مواله...

 . هر كه من موالى او هستم، على موالى اوست...

 عليه السالمگر على  يارى

بزرگان علماى شيعه در قرن چهارم، چنني نقل در اين زمينه شيخ ابوعمرو حممد بن عمر بن عبدالعزيز كشى از 
 كند: مى

بن سعيد، از عبداللّه بن عبداللّه واسطى، از واصل بن  جربئيل بن امحد، از موسى بن معاوية بن وهب، از على
 فرمود:عليه السالم گويد: امام جعفر صادق  بن سنان مى كند كه عبداللّه سليمان، روايت مى

بر بالينش حاضر شد و  عليه السالمدر جنگ مجل بر زمني افتاد، امري مؤمنان على  رمحه اللّههنگامى كه زيد بن صوحان 
 فرمود:

 ؛رمحك اللّه يا زيد! لقد كنت خفيف املؤونة عظيم املعونة

 گر بودى. اى زيد! خدا تو را رمحت كند كه كم هزينه و بسيار يارى

د تو را نيز جزاى خري دهد. به خدا سوگند، فقط تو را زيد سرش را باال آورد و گفت: اى امري مؤمنان! خداون
 عالم به خدا ديدم و در قرآن، بلند مرتبه و حكيم يافتم. به راسىت كه خداوند در قلب تو جايگاه واالىي دارد.

ه شنيدم ك صلى اللّه عليه وآلهسلمه مهسر پيامرب  بلكه از ام ؛به خدا سوگند، از روى جهالت در كنار تو جننگيدم
 فرمود: شنيدم كه مى صلى اللّه عليه وآله خدا گفت: از رسول مى

 ؛من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله

هر كه من موالى او هستم، على موالى اوست. خدايا! دوستداران او را دوست و دمشنانش را دمشن بدار، هر كه او را 
 يارى كند، ياريش كن و هر كه او را تنها گذارد، تنهايش گذار.

چرا كه در اين صورت، خداوند مرا تنها  ؛سوگند به خدا، به مهني خاطر است كه كراهت داشتم تو را تنها گذارم
 ٢گذاشت. مى

 اى از سخنان پيامرب غدير و گوشه

هجرى حديث غدير را با چند سند  ۳۸۱لقّب به صدوق، درگذشته سال شيخ ابوجعفر حممد بن على بن بابويه م
 كند: نقل مى

 ؛عمري ابن وليد، از صفّار، از ابن اىب اخلطّاب و ابن يزيد از ابن اىب

                                                           
 .١٤١/  ٣٧: حبار األنوارو به نقل از آن  ٣٣٣/  ١: تفسري العياشى.   ١
 ٦٣: رجال الكشي.   ٢
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 ؛عمري و نيز پدرم از على، از پدرش، از ابن اىب
 ؛عمري عامر، از عمويش، از ابن اىب مسرور از ابن چنني ابن هم

 ؛عمري اىب ل، از سعدآبادى، از برقى، از پدرش، از ابنمتوكّ و نيز ابن
بن واثله، از حذيفة بن اسيد غفّارى چنني نقل  بن خربوذ، از ابوطفيل عامر بن سنان، از معروف از عبداللّه

 اند: كرده

فه به حركت ـ تا جح ما نيز مهراه ايشان بودمي از حجة الوداع بازگشت ـ صلى اللّه عليه وآلههنگامى كه رسول خدا 
گاه نداى اذان بلند شد.  خود ادامه داد و در اين منطقه، دستور توقّف صادر منود. مردم در جايگاه خود فرود آمدند و آن

كرد  ها رو به مهراه اصحاب خود دو ركعت مناز مجاعت گزارد و آن گاه به آن صلى اللّه عليه وآلهدر اين هنگام، رسول خدا 
 و فرمود:

 اللطيف اخلبري أني ميت وأنكم ميتون، وكأني قد دعيت فأجبت، وإني مسؤول عما أرسلت به إنه قد نبأين

 إليكم وعما خلّفت فيكم من كتاب اللّه وحجته، وإنكم مسؤولون، فما أنتم قائلون لربكم؟

ام  روردگار دعوت شدهگوىي از سوى پ ؛خداوند مهربان و آگاه به من خرب داده است كه من و مشا مهه خواهيم مرد
كنم. من مسئول رسالت االهى و كتاب خدا و حجت وى هستم كه در ميان مشا  بنابراين، دعوت وى را اجابت مى

 حال به پروردگار خود چه خواهيد گفت؟ ؛ام. مشا نيز مسئول هستيد باقى گذارده

جماهدت كردى، خداوند براى  گفتند: خواهيم گفت كه تو رسالت االهى را ابالغ كردى، خريخواهى منودى و
 هدايت ما، به تو ترين پاداش را عنايت كند.

 به آنان فرمود: صلى اللّه عليه وآلهآن گاه پيامرب 

ألستم تشهدون أن ال إله إالّ اللّه وأني رسول اللّه إليكم، وأنّ اجلنة حق وأنّ النار حق، وأنّ البعث بعد املوت 

 حق؟

دهيد كه  يچ معبودى جز خدا نيست و من فرستاده خدا به سوى مشا هستم؟ آيا شهادت مىدهيد كه ه آيا شهادت مى
 شت، دوزخ و حيات دوباره پس از مرگ، حق است؟

 دهيم. گفتند: آرى، شهادت مى

 فرمود: خدايا! بر سخنان اين مردم، شاهد باش! صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

من موالى مهه مسلمانان هستم  ؛دهم كه خدا موالى من است هى مىگريم كه من گوا هان! مشا را به شهادت مى
 پذيريد؟ كنيد و شهادت مرا مى حال آيا به اين امر اقرار مى ؛و از مؤمنان به خودشان سزاوارترم

 گفتند: آرى، شهادت تو مورد قبول ماست.

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 ؛و هذاأال من كنت مواله، فإنّ علياً مواله وه

 هان! هر كه من موالى او هستم اين على موالى اوست.
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را گرفت و آن را با دست خود باال برد تا جاىي كه  عليه السالمدست حضرت على  صلى اللّه عليه وآلهآن گاه پيامرب خدا 
 زير بغل هر دو منايان شد. سپس فرمود:

 اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه.

م واردون علي احلوض غداً، وهو حوض عرضه ما بني بصرى وصنعاء، فيه أقداح من أال وإني فرطكم وأنت

 فضة عدد جنوم السماء.

أال وإني سائلكم غداً ماذا صنعتم فيما أشهدت اللّه به عليكم يف يومكم هذا إذ وردمت علي حوضي؟ وماذا 

 صنعتم بالثقلني من بعدي؟ فانظروا كيف خلفتموين فيهما حني تلقوين؟

 خدايا! دوستداران او را دوست و دمشنانش را دمشن بدار.

عرض اين حوض به اندازه  ؛آگاه باشيد كه من پيشاپيش مشا هستم و فرداى قيامت در حوض، بر من وارد خواهيد شد
 هاى نقره به اندازه ستارگان آمسان در آن وجود دارد. فاصله بصرى تا صنعاء است و تعداد فراواىن جام

گريم و آگاه باشيد كه فرداى قيامت پس از ورود به حوض  امروز در يك امر مهم، خدا را بر مشا گواه مىهان كه من 
من از مشا خواهم پرسيد: با چيزى كه در مورد آن، خدا را بر مشا گواه گرفتم، چه كرديد؟ و پس از من با دو چيز 

 ايد؟ ا را پاس داشته ، چگونه اين دو چيز گرانا چگونه رفتار كرديد؟ پس بنگريد كه به هنگام مالقات من گران

 گفتند: اى رسول خدا! اين دو ثقل چيست؟

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

، سبب ممدود من اللّه ومني يف أيديكم، طرفه بيد اللّه، والطرف اآلخر عزوجلأما الثقل األكرب فكتاب اللّه 

 أن تقوم الساعة.بأيديكم، فيه علم ما مضى وما بقي إىل 

طالب وعترته. وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي  بن أيب وأما الثقل األصغر فهو حليف القرآن وهو علي

 ؛احلوض

 ؛چون طناىب از سوى خدا و من، كشيده شده و در دستان مشا قرار گرفته است تر كتاب خداست كه هم ثقل بزرگ
ن در دستان مشا قرار دارد و علم گذشته و آينده تا هنگامه قيامت، يك طرف اين طناب در دست خدا و طرف ديگر آ

 در آن است.

طالب و عترت اوست و اين دو ثقل از هم جدا  بن اىب شود، على پيمان قرآن حمسوب مى تر كه هم ثقل كوچك
 خنواهند شد تا آن كه در حوض بر من وارد شوند.

 عرضه كردم.السالم  عليه حممد باقرگويد: اين حديث را بر امام  معروف بن خربوذ مى

يافته و با آن  عليه السالمآن حضرت فرمود: ابوطفيل راست گفته است. ما اين حديث را در كتاب حضرت على 
 ١آشناىي دارمي.

 مهتر و سرور مردم

 نويسد: مى اثبات اهلداةدر  رمحه اللّهشيخ حر عاملى 
                                                           

 .٣٥و  ٣٤/  ١: اخلصال.   ١
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او را از  عليه السالم كند كه امري مؤمنان على نقل مى» خوله حنفى«يثى را در مورد زىن به نام بن حزام، حد جابر
 ميان اسراى بىن حنيفه برگرفت.

 گفت: تو كيسىت؟ عليه السالمخوله به هنگام مالقات با حضرت على 

 طالب هستم. فرمود: من على بن اىب

او را در غدير خم و در صبح روز مجعه به صلى اللّه عليه وآله ا آن دختر گفت: شايد تو مهان مردى هسىت كه رسول خد
 عنوان مهتر و سرور مردم انتخاب كرد؟!

 فرمود: بله، من مهان هستم.

زيرا مردامنان گفتند: ما صدقات اموال  ؛خوله گفت: ما به خاطر تو خشمگني شدمي و به خاطر تو به ما محله كردند
او را به عنوان مهتر ما و مشا  صلى اللّه عليه وآلهگذارمي كه رسول خدا  تيار كسى مىو فرمانربدارى خود را تنها در اخ

 ١برگزيد.

 مهانند هارون عليه السالمعلى 

 گويد: كند. انس مى در اين باره حديث ديگرى را نقل مى رمحه اللّهشيخ حر عاملى 

 را گرفت و فرمود:السالم  عليه بر فراز منرب رفت، دست على صلى اللّه عليه وآلهروزى پيامرب خدا 

 نيب بعدي، أيها الناس! ألست أوىل بكم من أنفسكم؟ أللهم إنّ هذا مني مبرتلة هارون من موسى إالّ أنه ال

. اى خدايا! اين مرد براى من مهانند هارون براى موسى است با اين تفاوت كه پس از من هيچ پيامربى خنواهد آمد
 مردم! آيا من از مشا به خودتان سزاوارتر نيستم؟

 گفتند: بله هستيد.

 فرمود:

 ٢؛من كنت مواله فعلي مواله، ومن كنت وليه فعلي وليه

 هر كه من موالى او هستم، على موالى اوست و هر كس من وىلّ او هستم، على، وىلّ اوست.

 غدير و سخىن ديگر

 گويد: كنيم. وى مى نقل مىرمحه اللّه را در اين زمينه از شيخ ابوجعفر طوسى آخرين روايت 

بن صاحل، از موسى بن عمران، از ابواسحاق  بن حممد، از عبدالرمحان مفيد، از على بن امحد قالنسى، از عبداللّه
 فرمود: نيدم كه در غدير خم مىشصلى اللّه عليه وآله گويد: از رسول خدا  كند. زيد مى سبيعى، از زيد بن ارقم نقل مى

صدقه براى من و اهل بيتم، حالل نيست. خدا لعنت كند هر كسى كه خود را به غري پدرش، وابندند. خدا لعنت 
كند كسى را كه سرپرسىت غري واليان امر را بپذيرد. فرزند از آن صاحب بستر است و زناكار بايد سنگسار شود و براى 

 سهمى نيست. ؛شده استوارث بيش از آن چه وصيت 

                                                           
 .٤٢/  ٢: إثبات اهلداة.   ١
 .٤٤/  ٢.  مهان:  ٢
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آگاه باشيد كه مشا سخنامن را شنيديد و مرا ديديد. هان! هر كس به عمد بر من دروغ بندد در واقع جايگاه خود را 
 در دوزخ، مستحكم كرده است.

 حضرتش در ادامه افزود:

نقذنّ رجاال من تسودوا وجهي. أال ألست أال وإني فرط لكم على احلوض ومكاثر بكم األمم يوم القيامة، فال

النار وليستنقذنّ من يدي أقوام. إنّ اللّه موالي وأنا موىل كلّ مؤمن ومؤمنة، أال فمن كنت مواله فهذا علي 

 ١؛مواله

هاى ديگر به  ه دليل فراواىن مشا، بر امتشوم و در روز قيامت ب آگاه باشيد كه من پيشاپيش مشا بر حوض وارد مى
 سياه نكنيد. پس مرا رو ؛بامل خود مى

يابند. خداوند موالى من و  رهامن و اقوامى چند به واسطه من جنات مى هان كه من افرادى را از آتش دوزخ مى
 اوست. موالى مهه مردان و زنان مؤمن است. آگاه باشيد! هر كه من موالى او هستم، اين على موالى

 

 فوايدى ارزمشند

 مناييم. اينك به فوايدى چند در اين احاديث اشاره مى

هزار نفر  را شنيدند، ده صلى اللّه عليه وآلهمشار مردم مكّه و مدينه كه در غدير حاضر بودند و سخنان رسول خدا يكم. 
اضافه كنيم، مجعيىت عظيم را پيش روى هاى حجاز مهانند مين و غريه را به اين تعداد  حال اگر مردم ديگر سرزمني ؛بود

 بينيم. خود مى

 عليه السالمبه مردم فرمان داد تا با امري مؤمنان على  صلى اللّه عليه وآلهدر اين احاديث آمده است كه پيامرب خدا دوم. 
 بيعت منايند و مهه مردم نيز چنني كردند.

 به مردم فرمود: صلى اللّه عليه وآلهدر برخى احاديث آمده است كه پيامرب 

 ٢؛سلّموا على علي بإمرة املؤمنني

 به على، به عنوان امري مؤمنان، سالم دهيد.

ها و تواريخ به آن  اما در برخى سريه ؛اند هر چند كه مورخان گذشته اهل سنت از اين موضوع، غفلت كرده
 ٣تصريح شده است.

بر اساس برخى روايات، حسن بصرى از ذكر نام فردى كه آيه واليت در شأن او نازل شده بود، خوددارى سوم. 
كردند و افراد  يا تقيه از ذكر نام آن فرد پرهيز مى كرد. بايد گفت كه پيش از او نيز، اشخاصى چند از روى حسد مى

 ديگرى نيز با آنان مهسو شدند.

                                                           
 .١٢٣/  ٣٧: حبار األنوارو به نقل از آن،  ٢٢٧، شيخ طوسى: األماىل.   ١
 .١، حديث ٢٩٢/  ١: الكاىف.   ٢
 .١٤٤/  ١: خبش سوم، جلد حبيب السريو  ١٧٣ / ١: خبش دوم، جلد روضة الصفا، ٣١٨/  ٢، حممد معني هندى: النبوهمعارج .  نگاه كنيد به:  ٣
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 در حديث غدير به حوض اشاره كرد و فرمود: صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا چهارم. 

 ؛فال تسودوا وجهي

 پس مرا روسياه نكنيد.

 آن گاه فرمود:

 ؛امألستنقذنّ رجاالً من النار وليستنقذنّ من يدي أقو

 يابند. رهامن و اقوامى چند به واسطه من جنات مى من افرادى را از آتش دوزخ مى

 حال بايد پرسيد كه اين اقوام كيستند؟

اند كه اقوام  نقل كرده صلى اللّه عليه وآلهخبارى، مسلم و ديگر نگارندگان صحاح و مسانيد، حديثى را از پيامرب خدا 
 ١بدعت گذارده و دچار ارتداد به دوران گذشته شدند. صلى اللّه عليه وآلهيامرب هاىي هستند كه پس از پ مذكور، مهان

 گفتىن است كه ارتباط و پيوند غدير با حوض، بر خوانندگان هوشيار، پوشيده نيست.

ـ و  هاى ديگر ذكر شده است مسلم و كتابصحيح كه در  اگر حديث غدير را در كنار حديث ثقلني ـپنجم. 
شود كه حديث  ـ قرار دهيم مشخص مى ها آمده است خبارى و مسلم و ديگر كتابصحيح كه در  حديث مرتلت ـ

 غدير به حلاظ سند و متانت مفهومى آن، حديثى ثابت و صحيح است.

 استناد و سوگند به حديث غدير

هجرى  ۴۶۰متوفاى سال  رمحه اللّهشده است. شيخ طوسى در برخى از روايات به حديث غدير استناد و سوگند ياد 
 كند: به حديث غدير را در مجع اهل شورا چنني نقل مى عليه السالممؤمنان على  خرب استناد امري

بن  بن حممد خنعى و امحد بن جعفر محريى، على بن حممد انصارى، حممد چندين راوى از ابواملفضل، از حسن
 ؛بن سعيد مهداىن حممد

بن منذر و  بن خربوذ، زياد بن ابراهيم ازدى، از معروف بن محاد قناد، از اسحاق بن حيىي ازدى، از عمرو از امحد
 ؛سعيد بن حممد

 اند: ، حديث طوالىن استدالل آن حضرت عليه اهل شورا را چنني نقل كردهعليه السالماز ابوطفيل از على 

 د:به اهل شورا فرمو عليه السالمحضرت على 

إنما أنت مني مبرتلة «ما قال يف غزاة تبوك: صلّى اللّه عليه وآله أنشدكم باللّه، هل فيكم أحد قال له رسول اللّه 

 ، غريي؟»نيب بعدي هارون من موسى إالّ أنه ال

ه تبوك، در در غزو صلى اللّه عليه وآلهخدا  دهم، آيا در ميان مشا، جز من كسى هست كه پيامرب مشا را به خدا سوگند مى
تو براى من مهانند هارون براى موسى هسىت مگر اين كه هيچ پيامربى بعد از من خنواهد «چون:  مورد او سخىن هم

 ، گفته باشد؟»آمد

 گفتند: نه!
                                                           

 ، باب ىف احلوض. ٨٧/  ٤: صحيح خبارى.   ١
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 فرمود:

من كنت مواله فعلي «مقالته يوم غدير خم: صلّى اللّه عليه وآله أنشدكم باللّه، هل فيكم أحد قال له رسول اللّه 

 ، غريي؟»ه، اللّهم وال من وااله، وعاد من عاداهموال

در روز غدير خم  صلى اللّه عليه وآلهدهم، آيا در ميان مشا، جز من كسى هست كه پيامرب خدا  مشا را به خدا سوگند مى
هر كه من موالى او هستم على موالى اوست. خدايا! دوستداران او را دوست و «چون:  در مورد او سخىن هم

 ، گفته باشد؟»را دمشن داردمشنانش 

 ١گفتند: نه!

و نفرين ايشان عليه كتمان كنندگان عليه السالم نيز حديث سوگند گرفنت امري مؤمنان على  رمحه اللّهشيخ صدوق 
 ٢ـ را نقل كرده است. ن يزيد جبلّىب بن قيس كندى و خالد بن عازب انصارى، اشعث بن مالك، براء يعىن انس ـ

، الغاراتبن سعيد ثقفى در كتاب  بن حممد هجرى به نقل از ابراهيم ۱۱۰۴متوفّاى سال  رمحه اللّهشيخ حر عاملى 
 :خرب سوگند دادن ابوهريره توسط يك جوان را چنني نقل كرده است

پس از ورود معاويه به كوفه، ابوهريره به مسجد رفت و به روايت حديث، مشغول شد. در اين هنگام جواىن از 
دهم كه آيا  انصار به نزد او آمد و گفت: اى ابوهريره! در مورد يك حديث از تو سؤاىل دارم و تو را به خدا سوگند مى

 فرمود: السالم عليه اى كه به على شنيده صلى اللّه عليه وآلهاز پيامرب 

 ؛من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه

 هر كه من موالى او هستم على موالى اوست، خدايا! دوستداران او را دوست و دمشنانش را دمشن بدار؟

 گفت: كه مى شنيدم صلى اللّه عليه وآله ابوهريره گفت: آرى، به خداىي كه معبودى جز او نيست، از پيامرب

 ؛من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه

 هر كه من موالى او هستم على موالى اوست، خدايا! دوستداران او را دوست و دمشنانش را دمشن بدار؟

 اى. آن جوان به او گفت: به خدا سوگند كه تو با دمشنان على، دوسىت و با دوستان على، دمشىن كرده

 ٣ر اين هنگام ابوهريره از مسجد بريون رفت و تا هنگام خروج از كوفه به مسجد بازنگشت.د

بن على طربسى به سند خود از حممد و حيىي  روايت ديگرى را در اين زمينه به نقل از امحد رمحه اللّهشيخ حر عاملى 
 كند: در ضمن حديثى چنني نقل مى عليه السالمز حضرت على ـ از پدرشان، ا بن حسن فرزندان عبداللّه ـ

در جاىي براى ما  صلى اللّه عليه وآلهدانيد كه رسول خدا  اىب بن كعب به هنگام سخنراىن ابوبكر به او گفت: مگر منى
 سخنراىن كرد و على را به خالفت برگزيد و فرمود:

                                                           
 .٨٦/  ٢: إثبات اهلداة، ٥٥٥، شيخ طوسى: األماىل.   ١
 ، شيخ صدوق.األماىلبه نقل از كتاب  ٤٢٠/  ٢: إثبات اهلداة.   ٢
 ١٧٨/  ٢: إثبات اهلداة.   ٣
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 ؛من كنت مواله فهذا علي مواله...

 ١و هستم اين على موالى اوست...؟هر كه من موالى ا

هاى سوگند دادن و استناد به حديث غدير را نقل  گفتىن است كه بيشتر حمدثان مشهور اهل سنت، روايت
و حىت حافظ  فرائد السمطني، محويىن در املناقباند... براى مثال برخى حمدثان اهل سنت مهانند خطيب خوارزمى در  كرده

 ٢اند. بن محاد قناد، خرب سوگند دادن در روز شورا را نقل كرده به سند خود از عمرو االستيعابعبدالرب در  بنا

جممع ، لغابة ىف معرفة الصحابهأسد ا، مسند امحدتوان خرب سوگند دادن و نفرين كتمان كنندگان را در  چنني مى هم
 ٣و... مشاهده منود. الزوائد

چنني ابن كثري  و هم جممع الزوائداز طرىف، خرب سوگند دادن ابوهريره از سوى جوان انصارى را ابوبكر هيثمى در 
 ٤اند. ن از ائمه حديث، نقل كردهخود از قول چندين ت تاريخدر 

 

 گفت و گوى سعد و معاويه

گوى سعد و معاويه را از چند راوى،  و معروف به شيخ طائفه شيعه، گفت رمحه اللّهابوجعفر حممد بن حسن طوسى 
بن  بن ابومغريه، از سعيد بن اسحاق، از جعفر يد، از جرير، از اشعثبن مح بن هارون، از حممد از ابواملفضل، از حممد

 عباس نقل كرده است. جبري، از ابن

گوى طوالىن با معاويه گفت: شنيدم كه مردى براى  و وقّاص در ضمن گفت بن اىب گويد: سعد ابن عباس مى
 به وى فرمود: صلى اللّه عليه وآله، اما پيامرب آمد صلى اللّه عليه وآلهبه نزد پيامرب خدا عليه السالم شكايت از على 

 أال تعلم أني أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟

 داىن كه من از مؤمنان به خودشان سزاوارترم؟ آيا منى

 دامن. گفت: مى

 فرمود:

 ؛فمن كنت مواله فعلي مواله

 پس هر كس من موالى او هستم على موالى اوست.

را با خود نربد و در مدينه به  عليه السالمدر يكى از سفرهايش، على  لى اللّه عليه وآلهصوقّاص گفت: پيامرب  بن اىب سعد
 نشاىن؟ گفت: اى رسول خدا! آيا مرا در امر زنان و كودكان بر جاى خود مى عليه السالمعلى  ؛جاى خود اد

                                                           
 .١١٦/  ٢.  مهان:  ١
 .٣٥/  ٣): االصابه(چاپ شده در حاشيه  االستيعاب،  ٨٦/  ١: فرائد السمطني.   ٢
 .١٠٦/  ٩: جممع الزوائد، ٣٢١/  ٣: اسد الغابه، ١١٩/  ١: مسند امحد.   ٣
 .٢١٣/  ٥: تاريخ ابن كثري، ١٠٥/  ٩: جممع الزوائد.   ٤
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 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 ١وسى إالّ أنه ال نيب بعدي؟أما ترضى أن تكون مني مبرتلة هارون من م

 آيا راضى نيسىت كه براى من، مهانند هارون براى موسى باشى با اين تفاوت كه هيچ پيامربى پس از من خنواهد آمد؟

 نه فقط در امور زنان و كودكان. ؛يعىن تو در متام امور جانشني من هسىت

وقّاص دستور داد تا امري مؤمنان على را دشنام دهد. اين  بن اىب معاويه به سعدگو هنگامى رخ داد كه  و اين گفت
اند. در  تسنن نيز آن را روايت كرده هاى اهل سنت، نقل شده و مسلم نيشابورى و ديگر ائمه اهل گو در كتاب و گفت

 گو آمده است: و اين گفت

گفت، وى را  عليه السالمبه على  صلى اللّه عليه وآله خدا لآورم كه رسو سعد گفت: تا زماىن كه سه مطلب را به ياد مى
ها، بيشتر دوست  شد، آن را از مهه نعمت اگر يكى از اين سه مطلب در وصف من گفته مى ؛دشنام خنواهم داد

 . داشتم... مى

ز آن حذف اى كه برخى از آنان، حديث غدير را ا به گونه ؛اند اما علماى اهل سنت اين حديث را حتريف كرده
 ٢. اند... دهنده را ذكر نكرده اند و برخى ديگر نام دشنام اند، برخى ديگر لفظ دشنام را نياورده كرده

پس از شنيدن آن سخنان و خوددارى سعد از دشنام دادن به  اى كاش معاويه نيز مهانند برخى طرفداران خود ـ
 كرد. داشت و ديگران را نيز از آن ى مى دست برمى عليه السالمـ از دشنام دادن به على  خاطر گفتار پيامرب

 كند: بن حصني اسدى نقل مى به سند خود از سهم رمحه اللّهشيخ طوسى 

داد. به او  بسيار دشنام مى صلوات اللّه عليهاللّه بن علقمه مهواره به على من و عبداللّه بن علقمه به مكه رفتيم. عبد
 گفتم: اگر مايلى به نزد ابوسعيد خدرى برومي و با او جتديد عهدى كنيم؟

 گفت: برومي.

 اى؟ بن علقمه از او پرسيد: آيا منقبىت در مورد على شنيده پس از آن كه به نزد ابوسعيد خدرى رفتيم، عبداللّه

تواىن براى حصول اطمينان، از مهاجرين، انصار و قريش نيز بپرسى.  كنم و مى ت: آرى، آن را براى تو نقل مىگف
 در روز غدير خم به سخنراىن و تبليغ رسالت پرداخت و آن گاه فرمود: صلى اللّه عليه وآلهآن منقبت اين است كه رسول خدا 

 ؟يا أيها الناس! ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم

 اى مردم! آيا من به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نيستم؟

 گفتند: بله.

 سخن خود را سه مرتبه تكرار كرد و آن گاه فرمود: اى على! نزديك بيا. صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

                                                           
 .٨٩/  ٢: إثبات اهلداة.   ١
 .١٠٩٩/  ٣: االستيعاب، ٤٩، نسائى: اخلصائص، ٣٤٠/  ٧: تاريخ ابن كثري.  براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك:  ٢
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 ها را ديدم. دست على را باال برد تا جاىي كه من سفيدى زير بغل هر دوى آن صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 سه بار فرمود: صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 ؛من كنت مواله فعلي مواله

 هر كه من موالى او هستم على موالى اوست.

 گويد: سهم بن حصني در ادامه مى

 شنيدى؟ اللّه عليه وآله صلى خدا عبداللّه بن علقمه گفت: تو خود، اين سخنان را از رسول

 هامي آن را شنيد و قلبم آن را درك منود. د و گفت: آرى، گوشها و سينه خود اشاره كر ابوسعيد به گوش

گويد: عبداللّه بن علقمه و سهم بن حصني به نزد ما آمدند و پس از اقامه مناز ظهر، عبداللّه  عبداللّه بن شريك مى
از خدا طلب آمرزش  ، توبه وعليهما السالمطالب  بن اىب بن علقمه برخاست و سه بار گفت: من به خاطر دشنام دادن به على

 ١كنم. مى

 اعتراض و خمالفت در روز غدير

كند: حممد  بن حممد خزاعى از پدرش نقل مى روايىت را از جعفر رمحه اللّهبن مسعود عياشى  در اين زمينه شيخ حممد
 فرمود: عليه السالمصادق گويد: امام جعفر  خزاعى مى

در روز غدير سخنان خود را به پايان رسانيد، مقداد از كنار مجعيىت گذشت كه  صلى اللّه عليه وآلههنگامى كه پيامرب 
 خواهد پس از خود، حكومت را به على واگذارد، به خدا سوگند نشانش خواهيم داد! گفتند: وى مى مى

خواند، اما  آن افراد را فرا صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول ؛را از موضوع آگاه كرد صلى اللّه عليه وآلهمقداد، رسول خدا 
 ٢اند. ها سوگند ياد كردند كه چنني چيزى نگفته آن

 فرمود: عليه السالمگويد: امام جعفر صادق  بن تغلب مى كند: ابان مرحوم عياشى روايت ديگرى را چنني نقل مى

را به حكومت، منصوب كرد و فرمود: هر  السالم عليه در روز غدير خم، على صلى اللّه عليه وآلهنگامى كه رسول خدا ه
 كه من موالى او هستم على موالى اوست.

 دو تن از قريشيان گفتند: به خدا سوگند، هرگز تسليم سخنان او خنواهيم شد.

ايد؟  ها پرسيد چه گفته از آن صلى اللّه عليه وآله دو تن، آگاه كردند. پيامرب گوى آن و را از گفت صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 ٣اند. ها تكذيب كرده و به خدا سوگند ياد كردند كه چيزى نگفته آن

 كند: بن عباس نقل مى الدين على جنفى از بزرگان قرن دهم از حممد روايت ديگرى را سيد شرف

                                                           
 .١٤٢/  ٣٧: حبار األنوارو به نقل از آن،  ٢٤٧، شيخ طوسى: األماىل.   ١
 .١٣٧/  ٢: إثبات اهلداة.   ٢
 .١٣٧/  ٢: إثبات اهلداة.   ٣
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بن عمر، از حنان، از ابوايوب انصارى  بن عباس، از حسن بن حممد، از يوسف بن كليب، از خالد، از حفصعلى 
 براى ما چنني روايت كرد:

 را گرفت و آن را باال برد و فرمود: عليه السالمدست على  صلى اللّه عليه وآلهآن گاه كه پيامرب 

 ؛من كنت مواله فعلي مواله

 تم على موالى اوست.هر كه من موالى او هس

 ١شيفته پسر عموى خود شده است. صلى اللّه عليه وآلهبرخى گفتند: پيامرب 

كردند. اگر اين افراد مهانند فهرى، خمالفت  به يقني در آن صحنه، افراد ديگرى نيز بودند كه مهانند فهرى فكر مى
شدند كه فهرى بدان گرفتار شد و داستان  به مهان بالىي گرفتار مىكردند  علىن مى صلى اللّه عليه وآلهخدا  خود را با رسول

آن در تاريخ، به ثبت رسيد... اما چنان كه ديديد، افراد نام برده، تكذيب منوده و به دروغ، سوگند ياد كردند كه چنني 
 . .اين در حاىل است كه آنان سخن كفرآميز خود را بر زبان جارى كرده بودند.. ؛اند چيزى نگفته

 معناى حديث غدير

 كند: اين گونه روايت مىرمحه اللّه درباره معناى حديث غدير شيخ فرات بن ابراهيم كوىف 

صلى اللّه عليه كند: پيامرب  اسحاق بن حممد بن قاسم هامشى به صورت پيوسته از حذيفه، حديث غدير را چنني نقل مى

 فرمود: وآله

 بكم من أنفسكم؟أيها الناس! ألستم تعلمون أني أوىل 

 دانيد كه من از خودتان به مشا سزاوارترم؟ اى مردم! آيا منى

 دانيم. گفتند: مى

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 ؛أيها الناس! من كنت مواله فهذا علي مواله

 اى مردم! هر كه من موالى او هستم اين على موالى اوست.

 رسول خدا! تأويل كالم مشا چيست؟ در اين هنگام مردى از ميانه مسجد گفت: اى

 فرمود:

 ٢؛من كنت نبيه فعلي أمريه، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

 هر كه من پيامربش هستم، على امري اوست. خدايا! دوستداران او را دوست و دمشنانش را دمشن بدار.

                                                           
 .  مهان. ١
 .١٧٠/  ٢.  مهان:  ٢



٣١ 
 

نيز به سند خود از  بشارة املصطفىسم طربى نويسنده كتاب روايت ديگرى را شيخ عماد الدين حممد بن ابوالقا
 كند. بن رجاء نقل مى ابراهيم

 عليه السالمدر روز غدير به على  صلى اللّه عليه وآله خدا گفتند: رسول عليه السالمگويد: به امام جعفر صادق  ابراهيم مى
». داران او را دوست و دمشنانش را دمشن بدارخدايا! دوست ؛هر كس كه من موالى او هستم على موالى اوست«فرمود: 

 از اين سخنان چه بود؟ صلى اللّه عليه وآلهمنظور رسول خدا 

 با حالىت نيكو نشست، آن گاه فرمود: عليه السالمامام صادق 

وأنا أمر يل معه  فقال: اللّه موالي وأوىل يب من نفسي وال صلّى اللّه عليه وآلهـ رسول اللّه  واللّه سئل عنها ـ

طالب  بن أيب أمر هلم معي ومن كنت مواله وأوىل به من نفسه فعلي موىل املؤمنني وأوىل م من أنفسهم ال

 ١؛أمر له معه مواله، أوىل به من نفسه، ال

 پرسيده شد. صلى اللّه عليه وآلهبه خدا سوگند! مهني سؤال از رسول خدا 

اى كه من با وجود دستور االهى،  به گونه ؛ا، موالى من و از خودم به من سزاوارتر استايشان در پاسخ فرمود: خد
اى كه با وجود  به گونه ؛ها سزاوارتر هستم هيچ اختيارى از خود ندارم. من نيز موالى مؤمنان و از خودشان به آن

ودش سزاوارترم، پس على بن هر كه من موالى او هستم و به او از خ ؛دستور من، هيچ اختيارى از خود ندارند
اى كه با وجود دستور على، هيچ اختيارى از خود  به گونه ؛طالب موالى او و به خودش از وى سزاوارتر است اىب

 ندارد.

بن حيىي،  بن حممد، از صفوان بن حممد ثقفى، از حسن بن عمر حافظ جعاىب، از موسى از حممد رمحه اللّهشيخ صدوق 
 گويد: بن تغلب مى كند كه ابان نقل مىاز يعقوب بن شعيب، 

» هر كه من موالى او هستم على موالى اوست«كه  صلى اللّه عليه وآلهدر مورد سخن پيامرب  عليه السالماز امام حممد باقر 
 پرسيدم.

 فرمود:

 ٢؛يا أبا سعيد! تسأل عن مثل هذا؟! أعلمهم أنه يقوم فيهم مقامه

 شود. به مردم اعالم كرد كه على، جانشني او مىصلى اللّه عليه وآله پرسى؟! پيامرب  عيد! در مورد اين سخن، مىاى اباس

 كند: روايت ديگرى را در اين زمينه اين گونه نقل مى رمحه اللّهشيخ صدوق 

بن  رو، از زافربن حممد حسيىن، از حممد بن على بن خلف، از سهل بن عم حممد بن عمر حافظ جعاىب از جعفر
كه:  صلى اللّه عليه وآلهگفتم: معناى اين سخن پيامرب  عليه السالمكند كه به امام سجاد  سليمان، از شريك، از ابواسحاق نقل مى

 چيست؟» هر كه من موالى او هستم على موالى اوست«

                                                           
 .٩٢: بشارة املصطفى.   ١
 .٦٦: معاىن األخبار.   ٢
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 فرمود:

 ١؛أخربهم أنه اإلمام بعده

 پس از وى، امام مردم است. ه السالمعليها خرب داد كه على  به آن

 نويسد: مى كشف الغمهنيز در  ۶۹۳در اين باره شيخ على بن عيسى اربلى متوفّاى سال 

 گويد: مى الدالئلعبداللّه بن جعفر محريى در كتاب 

نامه نوشتم و عرض كردم: معناى اين سخن رسول خدا  عليه السالمبن ظريف به من گفت: براى امام سجاد  حسن
 چيست؟» هر كه من موالى او هستم على موالى اوست«كه عليه السالم مؤمنان على  درباره امري صلى اللّه عليه وآله

 فرمود: عليه السالمامام سجاد 

 ٢؛أراد بذلك أن جيعله علماً يعرف به حزب اللّه عند الفرقة

را به عنوان علَم و شاخص برگزيند كه به هنگام تفرقه،  عليه السالمد داشت تا على با اين سخن قص صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 حزب اللّه به وسيله او، شناخته شوند.

 اعتراف ابوحنيفه به داللت حديث غدير

 كند: هجرى اين گونه روايت مى ۴۱۳شيخ حممد بن حممد بن نعمان بغدادى ملقّب به مفيد، متوفّاى سال 

گويد: در كتاب پدرم  بن حسن تيمى مى كند كه على جعاىب، از امحد بن حممد بن سعيد نقل مىحممد بن عمر 
 بن عائذ صريىف اين گونه نقل كرده است: بن نوفل بن مسلم اشجعى از حممد يافتم كه حممد

 گو نشستيم. و به گفت عليه السالمروزى ابوحنيفه به نزد ما آمد و درباره امري مؤمنان على 

زيرا در  ؛ام كه در برابر شيعيان، به حديث غدير خم اعتراف نكنيد نيفه گفت: من به هم كيشان خود گفتهابوح
 يابد. ها بر مشا غلبه مى صورت اعتراف، منطق آن

در اين هنگام رنگ چهره هيثم بن حبيب صريىف تغيري يافت و به ابوحنيفه گفت: چرا به حديث غدير اعتراف 
 گر از حديث غدير اطّالع ندارى؟كنيد؟ اى نعمان! م منى

 ام. ابوحنيفه گفت: من از آن اطّالع دارم و حقيقتاً آن را روايت كرده

بن ارقم نقل  ثابت از ابوطفيل از زيد بن اىب كىن و حال آن كه حبيب هيثم گفت: پس چرا به آن اعتراف منى
 د صحت حديث غدير، سوگند داده است؟، حاضران روز غدير را در مور»رحبه«در  عليه السالمكند كه على  مى

مردم » رحبه«اند كه على به ناچار در  بينيد كه مردم به حدى در اين زمينه اختالف كرده ابوحنيفه گفت: مگر منى
 را در اين باره سوگند داده است؟

 كنيم!! را تكذيب و سخن او را رد مى عليه السالمهيثم گفت: پس ما على 

                                                           
 .٦٥.  مهان:  ١
 .١٤٧/  ١: كشف الغمه.   ٢
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دانيد گروهى از مردم در مورد  كنيم، اما چنان كه مى را تكذيب و سخن او را رد منى ابوحنيفه گفت: ما على
 كنند. على، غلو مى

فرموده و يك خطبه در مورد آن ايراد منوده و ما از بازگوىي آن  صلى اللّه عليه وآلههيثم گفت: سخن را رسول خدا 
 ١. هراسيم... مى

 روزه روز غدير

 روز غدير، روزِ روزه، مناز، دعا و عبادت است و روايات بسيار زيادى در اين مورد وجود دارد.

بن موسى مهداىن، از  كند كه حممد بن حسن حسيىن نقل مى به سند خود، از حسني رمحه اللّهبراى مثال شيخ طوسى 
 فرمود: مىعليه السالم  گويد: امام جعفر صادق سني عبدى مىبن ح بن حسان واسطى، نقل كرده كه على على

 ؛الدنيا... ]عمر[صيام يوم غدير خم يعدل صيام 

 . كند... جهان برابرى مى ]عمر[روزه روز غدير خم، با روزه 

بايد  به ذكر منازِ روز غدير و ثواب آن پرداخت... سپس فرمود: پس از دو ركعت مناز مذكور عليه السالمآن گاه امام 
 ٢. اين دعا را هم خبواىن و بگوىي...

 گويد: در اين باره مى رمحه اللّهابن بابويه شيخ صدوق 

حسن حممد بن حسن سكوىن، از ابراهيم بن حممد بن حيىي نيشابورى، از ابوجعفر بن سرى و ابونصر بن موسى 
 كند: مى ، از مطر، از شهر بن حوشب از ابوهريره نقلبن سعيد، از ضمرة بن شوذب خالل، از على

كند. هيجدهم ذى  هر كه روز هيجدهم ذى حجه را روزه بگريد، خداوند روزه شصت ماه را براى او ثبت مى
را گرفت و فرمود: عليهما السالم طالب  بن اىب دست على صلى اللّه عليه وآلهگاه كه رسول خدا  حجه، روز غدير خم است. آن

 يا من به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نيستم؟آ

 گفتند: بله، اى رسول خدا!

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 ؛من كنت مواله فعلي مواله

 هر كه من موالى او هستم على موالى اوست.

 ن شدى.گفت: خوشا به حالت اى على! موالى من و موالى مهه مسلمانا عليه السالمدر اين هنگام، عمر به على 

 آن گاه خداوند اين آيه را نازل فرمود:

)كُمدين لَكُم لْتأَكْم مو؛)الْي 
 ٣امروز دينتان را براى مشا كامل كردم.

                                                           
 .١٤٥/  ٢: ةإثبات اهلدا، ٢٧، شيخ مفيد: األماىل.   ١
 .٣٠٥/  ٤: ذيب األحكام.   ٢
 .١٠٨/  ٣٧: حبار األنوار، ٤٨/  ٢: إثبات اهلداة.   ٣
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او هم به سند اين حديث را خطيب خوارزمى و صدرالدين محوئى به صورت مسند از بيهقى، از حاكم نيشابورى و 
 ١. اند... بن سعيد نقل كرده خود از على

روايت فوق را نقل كرده است. خطيب بغدادى نيز اين  ٢چنني ابن مغازىل به سند خود از على بن سعيد... هم
 ٣. بن سعيد... روايت كرده است... بن بشران از دارقطىن از ابونصر خالل از على بن حممد لىبن ع حديث را از عبداللّه

 مسجد غدير و مناز گزاردن در آن

شيخ حممد بن يعقوب كليىن، شيخ ابوجعفر صدوق و شيخ ابوجعفر طوسى به سند خود از حسان مجال چنني نقل 
 اند: كرده

به مست  عليه السالمبردم، هنگامى كه به مسجد غدير رسيدمي، امام  را از مدينه به مكّه مى عليه السالمام صادق روزى ام
 چپ مسجد، نگاه كرد و فرمود:

 ٤؛»من كنت مواله فعلي مواله...«حيث قال:  صلى اللّه عليه وآلهذاك موضع قدم رسول اللّه 

 ».هر كس كه من موالى او هستم على موالى اوست...«در مهني نقطه ايستاد و فرمود:  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 لسالمعليه اگويد: امام صادق  كند، ابان مى نيز در اين باره روايىت را به سند خود از ابان نقل مى رمحه اللّهشيخ كليىن 
 فرمود:

وهو موضع أظهر اللّه  عليه السالماملؤمنني  أقام أمريصلّى اللّه عليه وآله ألنّ النيب  ؛يستحب الصالة يف مسجد الغدير

 ٥؛فيه احلق

را به  يه السالمعلدر آن جا امري مؤمنان على صلى اللّه عليه وآله چرا كه پيامرب  ؛مناز گزاردن در مسجد غدير، مستحب است
 حكومت، منصوب منود و آن جا، جايگاهى است كه خداوند در آن، حق را آشكار ساخت.

 روز غدير، روز عيد

بن  روايىت را به سند خود از حسن رمحهم اللّهدرباره عيد بودن روز غدير شيخ كليىن، شيخ صدوق و شيخ طوسى 
 اند. نقل كرده عليه السالم راشد از امام صادق

گفتم: فدايت شوم، آيا مسلمانان به جز دو عيد (قربان و فطر) عليه السالم گويد: به امام صادق  ن راشد مىحسن ب
 عيد ديگرى نيز دارند؟

 تر است. تر و شريف فرمود: آرى، اى حسن! عيد ديگرى كه از دو عيد قبلى، بزرگ

 گريد؟ گفتم: اين عيد در كدام روز قرار مى

                                                           
 .٧٧/  ١: فرائد السمطني، ٧٩: عليهما السالم مناقب على بن أىب طالب.   ١
 .٣٨.  مهان:  ٢
 .٢٩٠/  ٨: تاريخ بغداد.   ٣
 .ذيب األحكامو  من ال حيضره الفقيه، كاىفالبه نقل از  ١٩، ١٦ / ٢: إثبات اهلداة.   ٤
 .٥٦٧/  ٤: الكاىف.   ٥
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 به عنوان مهتر و سرور مردم، منصوب شد. عليه السالمن على فرمود: روزى كه امري مؤمنا

 گفتم: فدايت شوم، كدام روز؟

 گردد و آن روز، هيجدهم ذى حجه است. فرمود: روزگار مى

 گفتم: فدايت شوم، وظيفه ما در اين روز چيست؟

 فرمود:

 صلوات اللّه عليهممهم، فإنّ األنبياء ممن ظلعزوجل تصومه يا حسن! وتكثر الصالة على حممد وآله وتربء إىل اللّه 

 ؛كانت تأمر األوصياء باليوم الّذي كان يقام فيه الوصي أن يتخذ عيداً

اى حسن! در اين روز، روزه بگري، بر حممد و آل او بسيار درود فرست و با بيزارى جسنت از كساىن كه در حق حممد 
به جانشينان خود دستور صلوات اللّه عليهم ا كه پيامربان چر ؛و خاندانش ستم كردند، به خداى بزرگ تقرب جوى

 دادند كه روز انتصاب جانشني و وصى را به عنوان روز عيد، بگريند. مى

 گفتم: كسى كه روز غدير را روزه بگريد چه پاداشى خواهد داشت؟

 ١شود. فرمود: براى او روزه شصت ماه، ثبت مى

 توان روز تكميل دين و امتام نعمت... را عيد به مشار نياورد؟ به راسىت چگونه مى

به امامت مردم  عليه السالمـ پس از انتصاب امري مؤمنان على  از مجله ابوبكر و عمر در اين روز اصحاب پيامرب ـ
مشارى از پيشوايان بزرگ اهل سنت، داستان تربيك گفنت  تربيك گفتند و تعداد ىب، به وى صلى اللّه عليه وآلهتوسط پيامرب 

، طربى در مسندبن حنبل در  توان اين افراد را نام برد: امحد اند، از مجله آنان مى را نقل كرده عليه السالماصحاب، به على 
، متقى الرياض النضره، حمب الدين طربى در رقهالصواعق احمل، ابن حجر مكّى در تاريخ بغدادخود، خطيب بغدادى در تفسري 

 ٢. و...كرت العمال هندى در 

مشار روزهاىي قرار داده كه مسلمانان آن را به عنوان روز عيد، حمسوب روز غدير را در  اآلثار الباقيهبريوىن در كتاب 
 ٣كردند. مى

 ٤».آن روز، روز عيد شد«نويسد:  مى مطالب السئولابن طلحه شافعى در 

 ٥نامد. غدير را روز عيد مى ، روزوفيات األعيانقاضى القضات ابن خلّكان شافعى در چند مورد از كتاب 

                                                           
 .٥/  ٤: ذيب األحكام، ٩٠/  ٢: يهمن ال حيضره الفق، ١٤٨/  ٤: الكاىف.   ١
 .٣٩٧/  ٦: كرت العمال، ١٦٩/  ٢: الرياض النضره، ٢٦: الصواعق احملرقه، ٢٩٠/  ٨: تاريخ بغداد، ٤٢٨/  ٣: تفسري الطربى، ٢٨١/  ٤: مسند امحد.   ٢
 .٣٣٤: اآلثار الباقيه.   ٣
 .٩٧: مطالب السئول.   ٤
 .٢٣٠/  ٥و  ١٨٠/  ١: وفيات االعيان.   ٥



٣٦ 
 

از خداى بزرگ، مسئلت دارم كه توفيق حركت در مسري حق، ثبات قدم در صراط مستقيم و اجنام واجبات االهى 
 در اين مسري را به ما ارزاىن دارد.

 وصلّى اللّه على حممد وآله الطاهرين.
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